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Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 09:00- 10:45

Beslutande

Elisabeth Moborg (S),ordförande
Anneli Sjöstrand (C)
Eva Lennartsson (M), ersätter Lindhia Petersson (M)
Elin Bäckström (S)
Abiola Laiyenfe (MP)
Ilona Degermark (L), Ersätter Kristin Kellander (L)
Fredrik Bertilsson (SD)

Ersättare

Per-Arne Olsson (S)
Ann Albrektsson (KD)

Övriga deltagande

Ulf Johansson, förvaltningschef
Liselott Björkman, sekreterare
Kjell Karlsson, ekonom
Lotta Lindström, kultur- och fritidsstrateg, § 40
Anya Feltreuter, enhetschef biblioteket § 43

Utses att justera

Fredrik Bertilsson (SD)

Justeringens
plats och tid

Förvaltningskontoret 2018-09-12 klockan 09:00

Justerade paragrafer

§38- §47

Underskrifter
Sekreterare

Liselott Björkman
Ordförande

Elisabeth Moborg (S)
Justerande

Fredrik Bertilsson (SD)
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§ 38

Godkännande av dagordning
Ett extra ärende har tillkommit efter att kallelsen skickades ut.
Punkt 12 ”Reglemente för kultur- och fritidsnämnden – förslag” läggs till.
För att hålla tidplanen till de som bjudits in att rapportera, behöver följande
punkter flyttas.
6. Rapport från biblioteksverksamheten
7. Delegationsbeslut
8 Rapporter (muntliga)
Den nya ordningen blir:
6. Delegationsbeslut
7. Rapporter (muntliga)
8. Rapport från biblioteksverksamheten.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen efter justeringen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:95

Medborgarförslag angående kioskverksamhet Väderkvarnsbacken i
Skänninge - beslut
Bakgrund
Joakim Häggkvist föreslår i två medborgarförslag att en lekpark byggs på
Väderkvarnsbacken samt en kiosk kan hållas öppen där under sommarlovet med
sommarjobbande ungdomar i åldern 18-20 år.
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att kultur- och fritidsnämnden skall
bereda och besluta den del av förslaget som handlar om kioskverksamhet med
sommarjobbande ungdomar.
Samråd med service- och teknikförvaltningen samt omsorgs- och
socialförvaltningen har genomförts enligt KF:s direktiv.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har under åren prövat olika former för att driva
kiosken på Väderkvarnsbacken. Den har drivits i kommunal regi via Skänninge
fritidsgård och den har också drivits av en privat entreprenör via avtal. Tyvärr har
efterfrågan och försäljningen varit så låg att båda försöken misslyckats. Alltför få
besökare i kombination med en för liten omsättning har gjort att verksamheten
tvingats upphöra.
Sommarjobb för den åldersgruppen, som förslagsställaren föreslår, finns inte i
kommunal regi. Sommarjobbande ungdomar erbjuds via Arbete och välfärd
(omsorg – och socialförvaltningen) för åldersgruppen 16-17 år. Reglerna för
sommarjobbare i den åldern är att det måste finnas en ansvarig handledare på
plats, vilket prövats tidigare år (se ovan) med handledning från personal från
Skänninge fritidsgård.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser i dagsläget ingen lösning som kan motiveras
utifrån den resurs som behövs för att driva kioskverksamhet med tanke på
efterfrågan och rimlig finansiering (intäkter från kioskverksamhet på
Väderkvarnsbacken). Förvaltningen kommer däremot förvalta frågan om
förutsättningarna förändras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 39
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-08-20
KF § 72, protokollsutdrag, 2018-05-22
Inlämnat medborgarförslag, 2018-05-04
Förslagsställaren var inbjuden att närvara vid mötet men deltog inte.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att bedriva
kioskverksamhet på Väderkvarnsbacken med motivering enligt texten
under rubriken sammanfattning

___

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:109

Uppföljning Mjölby kulturarvsplan 2016-2017
Bakgrund
2010 antogs Mjölby kulturarvsplan av Kommunfullmäktige. Flertalet föreningar,
Svenska kyrkan, turistbyrån och flera förvaltningar inom kommunen var med vid
framtagandet av kulturarvsplanen och var och en ansvarar för sin del i planen.
Mjölby kulturarvsplan pekar på tre områden; levandegöra, tillgängliggöra samt
vårda och bevara.
Sammanfattning
En utvärdering har gjorts med de olika aktörerna, där man försökt att sammanfatta
det som hänt inom kulturarvsområdet under åren 2016-2017.
Beslutsunderlag
Uppföljning av Mjölby kulturarvsplan 2016-2017
Muntlig rapportering av kultur- och fritidsstrateg under mötet.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tackar för rapporteringen.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:1

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till
anställda inom förvaltningen.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.
Sammanfattning redovisade punkter
1.1 Anställningar, redovisad av enhetschef Lundbybadet samt Kulturskolan
1.3 Entledigande på egen begäran samt pensionering, redovisad av enhetschef
Lundbybadet samt Kulturskolan
2.4 Tecknande av avtal, redovisad av kultur- och fritidschef
2.6 Beslut om föreningsbidrag, redovisad av kultur- och fritidschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang, redovisad av kultur- och fritidschef

Beslutsunderlag
Missiv, Kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-08-28
Förteckning för perioden 26 februari – 3 juli 2018.
Beslut
1.

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Rapporter (muntliga)
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande
rapportering.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen lämnar information om:
 En utvärdering ska göras i nämnden gällande ”geografiska faddrar” under
hösten
 Kompetensförsörjningsstrategi
 Krisplan 2018
 Kräftfiske, cirkus 31 augusti och Late Summer stage, 1 september
 Simskola för förskolebarn började vecka 36
 Utbyggnad Lundbyvallen, konsekvenser för motionsspåret
 Lundbybadet på sjunde plats i Sverige i en rakning som publicerats i
Badmästaren
Ekonom lämnar information om:
 Sommaraktiviteterna 2018
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Biblioteksverksamheten – muntlig rapport
Bakgrund
Enhetscheferna för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden bjuds in till
nämnden för att lämna muntliga rapporter från sin verksamhet. Tidigare har
nämnden tagit del av framtagen verksamhetsplan för enheten. Enhetschefen för
biblioteket, Anya Feltreuter, rapporterar om biblioteksverksamheten.
Beslutsunderlag
Under mötet visas en powerpoint ”Biblioteken i Mjölby 2018”, som ligger till
grund för den muntliga informationen.













Bibblan på stan – samarbete med många föreningar, andra verksamheter i
kommunen, Citygallerian med flera. Såväl planerade som spontana
informationsrundor. Har fått ytterligare medel genom ”Stärkta bibliotek”,
en 50 % tjänst under ett år.
Vi läser tillsammans – läsecirkel för kvinnor som vill träna svenska, nivå
anpassas till deltagarna, barnen kan följa med, samarbete med Arbete och
Integration
Sommarlovet – sommarvärdar (feriearbetare) på Mjölby bibliotek, hip
hop-sommar för ungdomar, målarverkstäder, filmvisningar
Tillgänglighet – tillgänglighetsplanen är klar, förbättringar påbörjade,
genomgång av boklådor för äldre, talboken kommer, medel från
Regionbiblioteket Östergötland till brukararrangemang
Digital delaktighet – projektet IT-guider fortsätter november ut,
regeringens satsningar på DigidelCenter, drop-in, lovaktiviteter och
datakurser
Hösten på biblioteket – hållbar höst, föreläsningar, klädbytardagar,
poesiaftnar i Skänninge, skaparcaféer och filmklubbar i Mantorp,
sagostunder, läxläsningshjälp
Omvärldsbevakning – Nationell biblioteksstrategi. Satsning på
DigidelCenter. Götabiblioteken ny webbsida.

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tackar för rapporten.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:64

Bokslutsprognos 2018-05-31, kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund
Förvaltningens ekonom redogör för kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos
per den 31 maj 2018.
Sammanfattning
Prognosen visar ett underskott på 143 tkr vilket är 114 tkr bättre än prognosen per
31 mars 2018. Budgetverksamheterna Nämnd och administration samt Fritid
noterar båda ett mindre överskott, totalt 133 tkr. Högre intäkter än budgeterat
inom verksamheterna Lundbybadet samt fritidsgårdar är de främsta orsakerna till
överskottet.
Budgetverksamhet Kultur prognostiserar ett underskott på totalt 276 tkr.
Verksamheterna bibliotek och kulturskola har båda tilldelats medel ur
förvaltningens tilläggsbudget för att möjliggöra projekt/inköp som inte ryms inom
ordinarie budget. Som exempel anges delfinansiering av projektet ”Biblan på stan”
samt personalförstärkning inom kulturskolans verksamheter bild och form samt
dans.
Förvaltningen beräknar att investeringsbudgeten, totalt 1 150 tkr, kommer att
förbrukas i sin helhet.
Beslutsunderlag
Bokslutsprognos per 2018-05-31, 2018-06-12
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten av bokslutsprognosen.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:103

Mål och budget 2019-2021, kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat ett förslag till mål och budget för
2019 samt ekonomisk plan för 2019-2021. Investeringsbudgeten är tidigare
behandlad i Kommunstyrelsen och beslutad i Kommunfullmäktige. De förändrade
driftsramar som följer investeringsobjekt inom nämndens ansvarsområde, är
medräknade i förvaltningens förslag till budget.
Kultur- och fritidsnämndens åtaganden 2019, förändringar under perioden 20192021 och nyckeltal, redovisas i förslaget enligt anvisningar från kommunstyrelsens
förvaltning.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till mål och budget 2019, samt ekonomisk
plan för 2019-2021, redovisas utifrån den budgetram kommunfullmäktige beslutat
tilldela kultur- och fritidsnämnden.
Förslaget inkluderar åtaganden samt mått och målvärden för dessa enligt tabellen
nedan:
Kommunmål

Åtagande

En kommun med
livskraft
Medborgarnas hälsa ska
förbättras

Utvecklande
mötesplatser
Medborgarna ska få en
god service och ges
förutsättningar till
inflytande

Justerandes sign

Mått

Vidareutveckla Lundbybadet till
en än mer attraktiv verksamhet
med fokus på bad och allsidig
friskvård som stimulerar alla
kommuninvånare till en bättre
hälsa.

Målvärde

Insatser riktade till barn
och unga, antal

5

Deltagande seniorer i
gruppträning

100

Deltagande män i
gruppträning

120

Ökade möjligheter till fysisk
aktivitet för
kommunmedborgarna

Nya aktivitetsplatser, antal

2

Ökade insatser som förbättrar
tillgängligheten inom kulturoch fritidsförvaltningens
verksamheter

Insatser i biblioteksverksamheten, riktade till
personer som upplever
socialt utanförskap, antal.

32

Insatser vid Lundbybadet,
riktade till personer som
upplever socialt
utanförskap, antal.

7

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 45

Utvecklande
mötesplatser

Insatser i Fritidsgårdarnas
verksamhet, riktade till
personer som upplever
socialt utanförskap, antal.

4

Insatser vid Kulturskolan
för barn- och ungdomar
med invandrarbakgrund,
antal

50

Ökade möjligheter till
medborgardialog

Arrangera
informationsträff/
medborgardialog, antal

2

Ökad simkunnighet bland
kommunmedborgarna

Barn i 6-årsverksamhet
som klarat märket Sköldpaddan, andel

100

Ökade insatser som bidrar till en
mer ekologisk hållbar
arbetsplats/verksamhet.

Genomförda hållbara
miljöinsatser, antal

8

Medborgarna ska känna
sig alltmer trygga och
säkra
En miljö som håller i
längden
Mjölby kommun ska
arbeta med grön
omställning och ta
ansvar för en hållbar
framtid

Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-08-24
Kultur och fritid mål och budget 2019-2021, 2018-08-31
KoF bilaga driftbudget 2019-2021, 2018-08-31
Åtaganden och mått 2019, 2018-08-31
KF § 77 Kommunmål och driftramar 2019, 2018-06-12

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritids-förvaltningens
förslag till mål och budget 2019, samt ekonomisk plan för 2019-2021

2.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner de åtaganden som presenteras
under ”sammanfattning”.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:102, KOF/2018:107, KOF/2018:110,
KOF/2018:111, KOF/2018:114, KOF/2018:2,
KOF/2018:54

Meddelanden/kännedomsärenden
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och information föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Lundbybadet, 2018-07-04
Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Skogssjöbaden, 2018-07-05
Redovisning teaterföreställningar våren 2018, 2018-08-02
KF § 78 Investeringsbudget 2019-2021, 2018-06-12
KS § 143 Kompetensförsörjningsstrategi, 2018-06-14
KS § 139 Mjölby kommun handlingsplan mot våldsbejakande extremism,
2018-06-20
Mjölby kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism, antagen
2018-06-20
KSPU § 15 Regionalt chefsförsörjningsprogram, 2018-06-01
KSPU § 16 Chefers förutsättningar, undersökning, 2018-06-01
KSPU § 17 Rutiner kring anmälan om kränkande särbehandling, 2018-06-01
KSTSU § 17 Hjärtstartare, information, 2018-06-11
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

___

Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:121

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden - beslut
Bakgrund
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Den 28 augusti antog
kommunfullmäktige ett huvudreglemente för Mjölby kommun.
Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att anpassa nämndens
reglemente efter huvudreglementet, för beslut i kommunfullmäktige 27 november
2018.
Sammanfattning
Kommunen har tidigare enbart haft nämndspecifika reglementen men ska från 1
januari 2019 ha ett gemensamt huvudreglemente som kompletteras med
nämndspecifika reglementen. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett
förslag till nämndspecifikt reglemente.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-09-05
Förslag reglemente för kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-09-05
KF § 98 Huvudreglemente för Mjölby kommun, 2018-08-28
Förvaltningschef och nämndsekreterare informerar om framtagandet av det
nämndspecifika reglementet. Kultur- och fritidsnämnden har inte haft möjlighet
att ta del av huvudreglementet för Mjölby kommun.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden antar det föreslagna reglementet för kulturoch fritidsnämnden.

2.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta kultur- och
fritidsnämndens reglemente.

3.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige anta kultur- och fritidsnämndens reglemente.

___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

